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MAVOlfUdft Entilut. Esperem que us plagui. La nova Redacció
fci tot «1 possible perquè així sigui. Ho ha aconseguit? Els lec-

tors tenen la paraula.

t'oimtih-m amb gust l’èxit assolit pel primer número tant 'entre

f‘ls tioslrn» uocis com entre aquelles Entitats i persones que ies-

giuirdni amb interès les, nostres activitats. Remerciem’ des d’a;quí

íi tots el h que ens lurn encoratjat! a no defallir en la tasca empresa.
diverses han fet emmudir la nostra veu durant tres

iim-noi. Una vegada desaparegudes, Sempre Avant apareixerà:

lol» cl» frnesos amb escrupulosa regularitat tal com convé a la

importància de les activitats del nostre Ateneu.

*
i

IVr fi, cl 2 dc novembre darrer,
,
s’inaugurava el curs 1934-35,

que, |>er raons fàcilment comprensibles, es feia sense eí clàssic

•b -' ni . «l'obertura que l’any passat anà a càrrec del Dr. Serra
Hunter, Rector, aleshores, de la Universitat autònoma.

Continuant oberta encara la matrícula, en el moment d’escriure

)
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aquestes ratlles, no sabem, en definitiva el nombre d’alumnes ins-

crits. El fel, però, de donar- se mési assignatures fa preveure un

notable .augment damunt del curs passat.

Cal que els socis propaguin la tasca que en la -qüestió de l’en-

KOnyament realitza l’Ateneu procurant portar nous alumnes a les

nostres aules obertes a tothom.

*

Dèiem en J'Editorial del número anterior que calia estrènyer els

quadro» dotant-los d’una major disciplina per tal d’obtenir una

major eficàcia i eficiència en l’obra general de l’Ateneu. No cal

dir que «otacrivim lletra per lletra aquesta crida als socis.

Cftl engruixir els quadros. Per
.
portar a v terme l’obra que es

proposà realitzar l’Ateneu en constituir-.se, fa poc mieis d’un. latóy,

cal ie,l concurs de molts, de tots, millor. No n’hi ha prou d’és-

«er un bo\

n

soci que paga puntualment el rebut, que assisteix de

tan en tant a les conferències i quej es matricula al curs o curseü

que Ji plau o oonvé. Cal quelcom rrfésj. Cal viure l’Ateneu amb
tota intensitat i posar al servei de la seva obra el concurs del

propi esforç, per mbdest que sigui. Hi ha feina per a tots i rAte-

neu mo rebutja cap col·laboració, si aquesta .és — natúralmjent —
lleial i desinteressada.

Però aquests quadros no serien res si no estessón units, disci-

plinats. L’Ateneu i la tasca que realitza és; obra de tots, de la

col·lectivitat, no és el resultat de l’esforç d’uns individus més o

menys dotats, obrant dispersament i per compte propi. En la nos-

tra tasca hi ha, evidentment, una unitat de pensament, unitat que

s’elabora cada dia en el contrast de parers diversos. Diversifica-

ció — diguem-ho tot seguit — natural, lògica, necessària perquè

és senyal de vida, perquè gràcies a ella és possible orientar- se

«en aquesta hora difícil per a la humanitat en que tantes coses es-

tan en crisis.
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’ 1 '""

•• I’" «li·l contrast, mentre es forja
''

'
|M ,al 'I'M deure quan quan feta la uni-

1 " 11
« íil portat la síntesi el·laborada al terreny de

rtuUJtuiclcn· pràctiques.

'
' '' ll, · violtoda perque a l’hora del contrast no

1

1

•l"·· '• dc 1
1 usava

. Ningú no es pot discer-
,l " '

* 1 ‘I*’ ounsiclrrar-se infalible.

1,1
1

1'" maditem en la responsabilitat que — per acció u
""" I" ' l'.ts i cadascú cn Ja tasca general de

'
' " tnprendir in la .xmveniència de la disciplina autoim-

l'o uilu Això <S : responsabilitat i disciplina.

ISSEMBLEA GENERAL DE L’A. E. S. A.

CONVOCATÒRIA

Company:

S<‘ us convoca a l’Assemblea General Ex-
traordinària que tindrà lloc el pròxim dimarts,
dia 1 1, a les vint-i-una hores, de primera con-
vocatòria i mitja hora més tard de segona, per
a tractar dels assumptes anotats al marge.

Per acord del C. D.

OUDUE DEL DIA

I Lectura I aprovació

de l’acta anterior.

II Kenovüció dels se-

güents càrrecs va-

cants: President,
Sots-president, Se-
cretari general, Se-
cretari I, Secretari

II» Libi i otecari

,

Comptador, Arxi-
ver i Vocals I i IV.

III Precs i preguntes.

L. Lucena Morera
President

D. Bover Masdéu
Secretari general

Ciutat, 1 .
er desembre del 1934.
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BIBLIOTECA

í l·l·iyrl dn préstec -efectuat durant el mes d’octubre: 95 llibres,

l'mmlg dn 1-octors diaris a la Biblioteca,; durant -el mateix mes:

30 ki'ihoi íiit:*,

*

ICxtracti* del Cutàleg. Mensualment publicarem una relació,

d'oh rei existents n la nostra Biblioteca per tal de que els sociís

puguin tenir m un temps més 0 menys llarg el catàleg general al

-.cu domicili. El nombre que precedeix a cada títol és el correspo-

iwMit al del nostre catàLeg.

00. A. Rovira i Virgili: «Història Nacional de Catalunya.

K46. Stcfin Zvveig: «Tolstoi».

55a. C, Dickens: «Pickwick».

56a. V. llugo: «Nuestra Senorà de Paris».

693. Quevedo: «Historia de la vida del Buscón».

775.- Dostoiewski: «Crim i càstig».

Ha 5. -A. Txekhov: «Els mugies».

770. -J. Puig i Ferrater: «Els tres al·lucinats»

.

768.

Miquel Llor: «Laura a la ciutat dels sants».

769.

— » » : «L’endemà del dolor».

11^9. — V. Blasco Ibànez: «La barraca».

208. — A. Gudeman : «Historia de la literatura latina».

998 . — J . Verdaguer : « L’Atlàntida »

.

848. — A. Perucho: «Catalunya sota la dictadura».

944. — H. G. Wells 1 «El salvamento de la civilizaciión »

.

,949. — F. Nitti : «La tragèdia de Europa».

929. — M. Azafía: «Una política (1930-32)».

1078.— Alain Gerbault : « Perseguint el sol »

.

1103 J. Serra Hunter: «Filosofia i cultura».
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DEL PRIMER ANIVERSARI

I)t l'C’i (entra organitzades per tal de commemorar el primer
iiny «l· l 'iio·itrr. volgut Ateneu ja n’han1 estat destacats alguns actes
< n •din··. llom d’aquest butlletí i això ens estalvia de fer-ne unia

iiovn nr.nmió. Entre aquests hi ha Texposició fotogràfica; la
mi nu «Tnoliru Z. Oliveres»; conferència a càrrec del senyor
Fit rran i Muyoral.

IVInrix, però, especial menció la sessió de cinema dedicada als

itlíuilUfl que, sota l'organització de la S. Fotogràfica, constituí un
èxit: esclatant, tant per la qualitat del programa, pel plè obtingut,

oom per l’acurada organització. A destacar el discurs que adreçà
aU menuts el nostre company Bové amb paraules d’amor envers
«Us > fent-los apreciar Ja valor d’ajquests actes.

Ocupà la nostra tribuna l’eminent astrònom J. Comas i Solà,
el qual dissertà sobre l’interessant tema: «Història de l’Astrono-
iii i. i», que fou escoltat amb religiosa atenció pel públic que om-
planava totalment la nostra sala d’actes.

Així mateix passaren aquells dies pel nostre Ateneu els confe-

renciants senyors Fazio, Planas i senyoreta M. J. Vernet, els quals
dissertaren respectivament, sobre temes d’art, fotografia i esport
femení, davant la complaença del nombrós públic que assistí a tots

els actes.

A remarcar, finalment, l’acte parlamentari organitzat pel C. D.
amb la col·laboració de les Seccions. Davant d’un públic nombro-
síssim, els delegats del C. D. i Juntes de Seccions explicaren la

tasca feta i la que cal fer segons la finalitat específica de l’Ate-

neu. Uin èxit complert, en el qual sols hi hagué de lamentable la

manca de concurs de la Secció de Biblioteca.

Aquest número ha estat visat per la censura

/
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I.A PRIMERA FIRA DEL DIBU;IX DE SANTS~

Al |wrlur do k i.« FIRA DEL DIBUIX DE SANTS

7
Im. «mli l’orgull dc què a desgrat que per les persones que m&

, *° s
· ío™ ^ ****** a®* dd &.

fií

' |C 1 esqu«na , ha estat un èxit i podem dir un
perquè ho és el rebre un miler de dibuixos, d’una qualitat que

“ :

"’·
· ,ll,,

;· «« esperàvem, i és un èxit també el que

«lEfSkTSr”
111

t
signaturesW dintre l’art tenen una

"il . l .ln
Un
^ dCStacada daraunt d’altres, i com no podembMa .ompic cl concurs que h han prestat els consocis que tam-

"7 :

tilre cv-g7 * ^ »» ** F . aÍ*> 1
( T' Ju 0I“' ,

Goh> J - Munné
’ * Ni“au, A. Sanmar-

’ tC " <ls c
l
UaIí> 110 desmeretxen pas gens al costat d’algunteis fir-mes reconegudes oom D’Oc, Bayo, Palet, etc.U concurrència a la mateixa fou nombrosíssima, donant- se

vL^
3

Tf Kr
nt eSt

í
PUÍ

j
at rh0rarÍ de 7 a 9 de la vetlla per la

visita, del públic, molts djjes a les 10 de la nit encara tenia derestar oberta la sala d’exposició degut al contingent elevat de pú-t)Uc que afluïa a, la mateixa. ^

La venda, tenint en compte la barriada: i l’ésser la primera ma-

bdUam e
art

rPUlar realLtzava a relativament
Drillant, en qualitat i quantitat.

Ara sols ens resta felicitar a la Secció de Literatura i Belles
Arts, per 1 organització perfecta que féu de la dita Fira, i enco-
ratjar -la per a què amb tot l’entusiasme possible es prepari per a

Z i ÏÏTu any’ Ia qual Pel de l’Ateneu i de la

DE SANT?
l èXlt aSS°1Ít en la FIRA DEL DIBUIX

«Lhome incult és una larva; però l’home exclusivament cultemerament instruït, és una crisàlide. Sols l’home educat, ciutadàde mateix, és una papallona, una psiché, una ànima.»

G. Aloivmr
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PÀGINA ESCOLLIDA

1,A SOCIETAT DE L’ESDEVENIDOR

| •iHimr Mirlul d’avui, adulterat per la morbosa adaptació al

, ,,| v , r·.M·r ima Imnteja estranya de civilització i de ba -

iJrhmr. l’i·iimt 1 MDl, « aparença, com un <***, però es pro

-

un i iuladh de les aristocràtiques i inhumanes republ

-

""ïl TtZ ' al sentit de, k justicij

«»- — ,
magnífic ~

>

^ org—

.

HUiieriorment adaptades, exhaurides per l’excés de treball i la

*5*.— » r^,.
TESttSfZ?» í- “s ““
.... Dcroetuant així el pes mort de la maquina socia •

N^rSen, doncs per l’home civilitzat els principis de la s*

le.rió del més apte ni prevaleix en la lluita per la vida la casta

dels millors. Pel contrari, l’adaptació s’ajusta a una “odi^ar^-

ficial extra orgànica, desconeguda per res a

^
i niu ineseotable de retrocessos i organitzacions aberrants,

ber l’adquisició i disfrut del capital amb el fi exclussjlu de garan-

STIWÏÏ d, 1, desocopacid poc, i rngmex—

'

“*
Estoc S“’aptos aatropològicament í.gitos sda .to

pïïse-. . - <««> *

:

«-r-, Vtï'TL·t
La terra per a tots, les energies naturals per a tots, al talent
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PRIMERA EXPOSICIO FOTOGRÀFICA

Dini tes festes del primer aniversari del nostre Ateneu es cele-
l. ríi oi el transcurs dels dies 23 al 30 dj’agost la 1 .

a
, Exposició

s«>ta l’organització de la Secció Fotogràfica
No cal dir que fou un veritable èxit tant per l’organitzatió com

|.rl nombre d 'expositors, tenint en compte que es presentaren)
m6i íW ' 5 ° troballs degudament elaborats en el nostre laboratori

(al que fem ressaltar la col·laboració dels nostres consocis com-
jtunyi Alonso, Armadàa, Batlle, Biamés, Casajuana, Cervera, Ga-
liern, Gortl, Costafreda, Colet, Padrós i París; rebin tots ells la
m.<s fervorosa salutació per tal que l’any que ve puguin afavorir-
nos amb la seva col·laboració, i fer entre tots plegats que sigui
un altre èxit esplendorós la segona Exposició Fotogràfica de l’Ate-
nru KncicLopòdic Sempre Avant. .

per a tots. H.eus ací la bella, divisa de la societat de l’esdevenidor.
Temps vindran en què la ciència il·lumini les conscièndies i ai-

xequi els cors. I aleshores, quan desterrat del culte fetitxista del
capital, l’home hagi estat incorporat a les lleis de l’evolució; quan
estudiades i explotades les forces naturals el Cosmos treballi per
nosaltres, posant en acció infinites màquines i fabricant mercand.es
a preus irrisoris; quan, descobert el secret} de les síntesis quími-
ques, 1 enginyer de l’esdevenidor .elabori sense el concurs de la
terra, la fècula, el gluten, ] 'albúmina, el sucre i la grassa uti-
litzant a l’efecte la força viva dels raigs Solaris o qualsevulla for-
ma d energia natural; quan l’oci ben guanyiat permeti la univer-
salització de la ciència i de l’art, i tots puguin assaborir les inefa-
bles harmonies i belleses que palpiten al fons de la naturalessa •

quan, «n fi, redimits per la solidaritat i l’amor tots ens sentim ones
d’un con-ent vital, cèl·lules germanes d’un mateix cos, ^quin sig-
nificat tindran les paraules ric i pobre, senyor i esclau, feliç i :

dis-
sonat...?

Santiago Ramon i Cajal



ï (Irncnilirc 1933.

7 cl·'ü·mbre 1934.

l·iM.imrn! Íarà un any que desapareixia dels nostres, novells qua-
dro-, l’idealista, el forjador del casal de cultura del districte setè,

Mestre Zacaries Oliveres.

Avui, en aquest primer aniversari del seu traspàs, veiem l’obra,
<|<ir <11 pensà i plasmà j,a consolidada i col·locada en un dels pri-

mers llocs d’entre els Ateneus popularls. I , veiem, també, com
r,s obrers de totes, les tendències del nostre districte fan realitat

aquell pensament del nostre inoblidable senyor Oliveres, que es-

tava convençut que l’A. E. S. A., seria el gresol on tots els pen-
saments renovadors i lliures s’hi agermanarien per executar la
gran obra d’extendre els benifets de la cultura per tal d’assolir una
Humanitat millor.

Amic Zacaries Oliveres : els continuadors de l’obra per vos ini-

ciada, us prometen, des d’aquestes pàgines, portar-la fins ' a la

fi sota la consigna que us era tan grata: SEIMPRE AVANT.
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LES SECCIONS
Biblioteca

Ui ttrrri»') ha adquirit durant l’any transcorregut els següents lli-
)rr* : j* Mlravitllcs: «El Ritme de la Revolució»; J. M. Esca-
lantir: « Iniriación en Ja vida sexual»; Emil Ludwig: «JulLo

«BUmarck», «Napoleón»,
t
« Lincoln » ; varis autors: «His-

t·'HÏu Nkltural» (4 volums) i un «Diccionari francès-espanyol i
rapunyol- francès » . Aid mateix han estat relligades les! Obres com-
pletes del Comte Kieyscrling (7 volums); «Mi sistema» (3 Vo-
lunil·l)

; « Ui Barraca» i «El Naturismo».

Bntudln Econòmics i Socials

Aquesta Secció ha tingut d’aplaçar, forçosament, les conferèn-
cies 1 cursets que tenia preparats. No obstant, esperem que ben
nvuit podrem organitzar algun curset. Molt aviat començaran
11 donar·*c ,cs conferències del cicle «La vida i l’obra de....»,
entre les que hi figura l’estudi de personalitats com Ramon i Ca-
jal i d’altres.

1

Música

El dia 3 de novembre s’inaugurà el curs 1934-35 de solfeig i
teoria de la música. Un altre èxit.- Conseqüència de l’acte que co-
mentem més amunt, i Tal vegada la nostra,' gent se n’adona de la
importància de l’art musical i es decideix a ,conrear-lo ? Tan se
val. Ço important és que hi han,' registrades 20 inscripcions. Re-
marquem, però, la tasca meritíssima de l’intel·ligent senyoreta
Pilar Planté, professora notable que està al ,front d’aquest cubs,
qui amb un mètode pedagògic eminentment particular, fill de la seva
llarga experiència com a professora, fa que ,els alumnes sentin
amor per, l’estudi i assisteixin amb regularitat unànim a les clas-
ses, esperant-.se, de tot això uns resultats força falaguers.
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Comuniquem als socis de la Secció de Música que dintre de breus

,

"'Iniciaran una serie de converses sobre temes musicals. EnU Primera d ’

dl, ’s es tractarà sobre «Els. amors de Chopin», con-
'Wr"A <1UÍ! S, 'KO"s <:ns diu el company- .encarregat d’iniciar-la, serà
lorçu interessant, pel que es prega a tots els amants de la mú-
sint estiguin a l’aguait del seu anunci per tal de poder assistir- hí
Aquesta conversa serà il·lustrada amb execucions d’obres exclusi-
vmnrnt <ic Chopin.

Cultura Fínica

Cal felicitar cl grup Atlètic de la nostra Secció per l’entusias-
"" amb que prengué part al III Festival Proletari celebrat al
Prat, en el qual els nostres aüetes es classificaren en tercer lloc
amb 66 punts. Amb aquesta actuació, que .esperem veure superada
«n proves futures, .s’han fet dignes del nom que representen, que
Cn Una breu actuació s’ha situat dignament en l’arena esportiva.
Aixl és com es forja — amics atletes — una joventut com cal mo-
ral (i físicamicnt.

*

Felicitem al Grup de Rítmica, que sota la direcció de J. Mun-
né, ha pres part brillant al Festival de Rítmica celebrat a Sant
Cugat.

i

*
Per primera vegada fou celebrat un encontre amb el C'. El

Bordeta amb un bon resultat per als nostres atletes, car si es va
perdre, en conjunt foren batuts dos rècords siodais ço que en >una
primera actuació pot considerar-se com una victòria,

j
Sempre avant

atletes

!

*

,

AgraÏT11
/

a tot,es les entitats i particulars qué col·laboraren amb
1 aportació dels seus millors corredors a la major brillantor de
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lu mi nu « I roteu Z. OJilveres», en la' qual foren inscrits 123
Htlctrx.

l·ltaratuni I Bellen Arts

l'.n lu <lulu anunciada s’inauguraren els cursos de dibuix, orga-
uitiutlH |K’i aquesta Secció, amb una assistència d’alumnes superior
u lu del curs passat.

Fotogràfica

Aquesta Secció notifica que el laboratori funciona, amb tota me-
na d aparells adequats — entre ells una magnífica ampliadora—

,

al nervoei de tots els seus associats amb ensenyament gratuit de
revelatgc de plaques, pieliíooles, proves per contacte,, etc., etc.

Si sou aimant de la fotografia, aquesta Secció us brinda el seu
laboratori. Fieu-vos-en soci.

Excursionisme

Programa d’actes organitzats per la Secció:

Dia 6 de desembre. —Sortida a la Floresta (Can Busquets), amb
assitència al Festival del C. E. ALIGA. Sortida: de baix
l Ateneu a les 6 mati; de l’Estació de Sarrià a les 6,45.
Pressupost: 0,50 ptes. Vocal: Joan Munné.

Dies 8 i 9. —Travessia al Montseny. Sortida: de baix l’Ateneu
a les 5,15 matí; de l’Estació del Nord a les 6,20. Pressupost:

10 ptes. Vocal: Carles Riba.

Dia 9.— Visita al Museu de Ciències Naturals. Sortida de 1 *Ate-
neu a les 10 del matí. Vocal: 1 Lluís Batlle.

Dia 1 6. — Excursió a les Serres del Corredor. Sortida : de baix
1 Ateneu a les 4,15 matí; de l’Estació de França a les 5,30.
Pressupost: 5 ptes. Vocal: S. Manserges.

Dia 23. — Excursió als Castells de Cervelló i Aramprunyà. Sor-
tida de baix l’Ateneu a les 6 matí; de l’Estació de Sans a
les 6,30. Pressupost, 2 ptes. Vocal: Antoni Costafreda.
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' >U 35 • Vi!íit“ a í’Ateaeu Obrer Martinenc. Sortida de l’Ate-
*"ru a ** 10 dél matí. Vocal: Jaume Munué.

DJ« 30, -Excursió al CasteU de Burriac. Sortida de baix l’Ate-
tiicii a Ics 6 matí; de l’Estació del Nord a les 6,20 Pressu-
|x>st, 2,8 5 ptes. Vocal: Modest Soto.

1)1,1 '

‘í.r™'
~ VÍSka a rArxÍU Històric de la Ciutat. Sortida

dc 1 Ateneu a les 10 del matí. Vocal: Ferràn Rius.

Comitè de Redacció

Director : L. Lucena Morera.
Redactors: F. Alonso í Crispí Martínez.

PER QUE?
Hem llegit la convocatòria per l’Assemblea del dia 11. A l’or-

re del dia hi trobem a mancar un apartat: discussió i aprova-
ció del Reglament interior. Aquest fou l’acord de l’Assemblea
de juny que nomenà els companys Flor i Salvadó per a redac-
tar el projecte, els quals han disposat de sis mesos per a íer-lo.
er que no es compleix un acord de l’Assemblea?

ELS NOSTRES CURSETS

Torr^Ba^olf
1 aCtUalmerlt està explicant el doctorlo,rra Bassob, sobre el tema «Les Malalties Veneries»

ries Vrc’J
1* * 9 "7”^' ~ Qué Per malalt^s venè-nes- Problema social que constitueixen.

Lliçó 2.3, dia 6 desembre. - Malalties
.

que no essent pròpia-“
pTpÏbïïc

— *“• - er,™ ,d.

Lliçó .3;», dia 13 desembre. - Xancre Tou (o úlcera venèria)Tractaments que deuen rebutjar- se enèrgicament
'

LHço 4A, dia 20 desembre. - Sífilis, definició i concepte. -



SEMPRE AVANT i5

Dilinillai <IH ku contagi, i condicions que precisen perquè ai^cò
lio onirrcixi. Recursos per a que el sifilític no pugui exten-
«Iro U *cva malaltia.

Un./» 5.*», 3 gener. —
- Estat actual de la ciència en el període

pin línií de la sílilis nerviosa. — Sífilis* hereditària.
I- 1M 6.», dia io gener. — El nou nat, és sà o sifilític ? —

l’< iquè rl Salvarsan, se l’anomena el 6o6. — Cura abortiva.
Ui<;d 7

.

tt
, dia 17 gener. — Blenorragia. — Formes larvades

' liitnilM. Ui mort a conseqüència de? la blenòrràgia. — Mesu-
n ‘* higièniques del blenorràgic.

Mivé H.«», dia 24 gener. — Garanties per a tornar a la normali-
l.H sexual en cl matrimoni prèviament infectat. — Legislació an-
t i venèria. Mitjans i medicacions profilàctiques.

\rn lliçons es donen de 8,30 a 9,30 de la vetlla.

FERRAN I MAYORAL, CONFERENCIANT

Ens sentim joiosos. L’èxit assolit en la conferència que el senyor
Ferràn i Mayoral tingué l’amabilitat de donar-nos—, un dels èxits
mes brillants del nostre Ateneu—, ha fet que renaixés en nosaltres
l’optimisme i la nostra ànima es senti altra vegada gaia. Voldríem
fer la .resenya d’aquella conferència, però la tirania de l’espai i el

temps transcorregut ens ho privan. No deixarem, però, de remar-
car que el senyor Ferràn i Mayoral demostrà abastament que la
música no és un art sense importància,, sijnó un art dels més com-
plexes, d’una estructuració definida, científica i d’una expressi-
vitat mai igualada per cap altre art. La col·laboració desinteressa-
da de les distingides senyoretes Montserrat Olivçras, pianista i

Ampar Gómez, cantatriu, feu aquest acte mésJ brillant. Rebin tots
I. expressió del nostre agraïment i esperem que en temps no molt
llunyà veurem la repetició d’actes semblants, que tan enlairen la
Secció de Música i tan de bé fan a la vida espiritual del nostre
Ateneu

.
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noticiari

2*“ de
. 2quaSrte

U

eí pronun

ÍT rr,S' 61 del .company la delsml K£Un altre dels nostres companys assistí també en nom de ?Ate

K, Ma« ( .

maUgUraC10 ^ CUrS eSCoJar de l’Ateneu Obrer de

inST'^TSi *a5£SS ““ïlrír "*

qÍÍÍSS de ^í^65’ de
/.

d« mesos enrera, subvencions a la *

Publicacions rebudes durant el corrent mes:

r sSHE
SSd^SuD eÍ

C0marca í Bages; Club Muntany'enc Oa-

XErrni*? de °‘“^*·· <^“S»SdfZ:
aó d’Idealistes Prtcítcs; ^rupaei? ^ríp

^!/TT
Centre

'7
' /TTJf

de Terrassa; Aleneu Obrer Martinenc-Centre E. Rafael Casanova; Secció E. da l’A. Arenyenc.
’

Impremta *L* Renaixença» - Xuclà, 1 3 - Barcelona
'

~

t
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Dr - J- ARMENGOL DE LLANO
METGE INTERNISTA

CROS, n.° i, primer
Tei.éfon 31 r 45

COMPRA I VENDA!

Llibres
de tota mena

LITERATURA * ART
CIÈNCIA

SASTRERIA

Joan Cura

Casa MILLÀ
SANS, 25

Carrer Sants, 168 - SANTS
Telèfon 32031

A tot associat que acudeixi al 1

TALLER DE RELLOTGERIA
de

e)

Venda de rellotges de totes clas-
ses i altres articles : Reparacions
en joies i rellotges : Cristall

selt >aràu
l

n W per 100 de descompte I
fornia 1 ‘50 ptes. i rodó 0‘50 ptes.'

SS comPres ül comptat ®

A TERMINIS I AL COMPTAT S.at P.u.Ts . Tclelon 33ge6 I

V



SECCIÓ DE CULTURA FÍSICA
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